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„Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas.”  
(Lk 6,36)



Kedves Olvasó !
A Szatmári Egyházmegyei Caritas éves beszámolóját, ha átlapozza valaki, bizonyára 
feltűnik, milyen sokrétű a szükség, a gond, a szegénység és az emberi nyomorúság. 
De az is világossá válik, hogy a szeretet, a segítőkészség is milyen találékony.  

A tenger is cseppekből áll, szokták mondani, és ilyen cseppek Caritas-szervezetünk 
erőfeszítései is egyházmegyénkben. Így, együtt látva az éves tevékenységüket, 
észrevehetjük, hogy nem is olyan kevés az, amit tettek, merthogy „a sok kicsi sokra 
megy!” S ha a cseppek tengert alkotnak, akkor arra is gondolhatunk, hogy a szeretet 
cselekedetei pedig közösséget. Hiszem és vallom, hogy Egyházmegyei Caritas-unk 
éves tevékenysége nemcsak a sokszor nagyon is fájó szükséget enyhítette, hanem 
tevékenyen hozzájárult egy hiteles krisztusi közösség kialakításához, megerősítéséhez 
is, ami az utóbbi két évben kiemelt lelkipásztori célkitűzés az egyházmegyénkben.  

A Caritas dolgozói és önkéntesei munkája mellett, természetesen ott van a 
támogatók hosszú sora, akiknek az adományai lehetővé tették, hogy a segítségek 
konkrétabbak és egyre bőségesebbek legyenek. Isten izesse meg mindenkinek! 

Csak bátorítani tudok mindenkit, hogy ne fáradjunk bele a jót tenni. Aki bőven vet, 
bőven is arat – mondja Szent Pál apostol. De az igazi jutalom mégis Jézusunk szavai 
lesznek, aki majd így szól: amit egynek, a legkisebbnek tettetek, nekem tettétek.  

A magam részéről szeretettel köszönöm meg mindenkinek a munkáját és támogatását, 
s a Jóisten szeretetébe és oltalmába ajánlom intézményünk minden munkatársát és 
jótevőjét, valamint támogatottjaikat egyaránt.

Szatmárnémeti, 2017. július 27.        Főpásztori áldásommal: +Jenő püspök



Tisztelt Olvasó !
Amikor napjainkban egyre inkább teret hódít az egyéni érdek érvényesítése, az „én” a 
„mi” helyett, az egyén a közösség helyett, a „tegye” a „tegyük” helyett... amikor egyre 
gyakrabban halljuk, hogy „nem érdekel, mert nincs semmi hasznom belőle”, amikor 
az elesettek felkarolása helyett az erősebbek érdekérvényesítése dominál, amikor az 
embertársainkhoz való hozzáfordulást az egymástól való elfordulás helyettesíti...amikor 
a szükségletet csak számokban és pénzben fejezi ki a többség, amikor segítségre szoruló 
embertársunk csak egy eset a szociális ellátórendszer bürokratikus útvesztőjében... 
olyankor érezzük, mekkora szükség van az emberségre, a tisztességre, a becsületes 
munkára, a segítő kézre, az odahajolásra, a meghallgatásra, az együttérzésre. Olyankor 
érezzük, hogy szükség van a Caritas-ra, a keresztény alapokon nyugvó önzetlen 
összefogásra és a rászorulók felkarolására.

A Caritas-unk olyan, amilyenné tesszük, mindazok, akik részesei vagyunk a dolgos 
hétköznapoknak. Minden dolgozónk, minden önkéntesünk, minden belföldi és külföldi 
támogatónk, adományozónk, minden jóakaratú és segítő személy és szervezet, amely az 
elmúlt évben is támogatott bennünket.

A 2016-os évben tettük, amit tennünk kellett. Arról biztosíthatom Önöket, hogy a jóra 
való törekvés, a többet és jobban tenni akarás ott volt a mindennapjainkban. 

Kérjük a Mindenhatót, adjon erőt, egészséget ahhoz, hogy küldetésünket kollégáink 
szorgalmas és becsületes munkája és támogatóink hathatós segítsége révén 2017-ben 
is keresztény anyaszentegyházunk tanítása és tágabb értelemben vett közösségünk 
elvárásai szerint végezhessünk.

Sok szeretettel, tisztelettel és köszönettel, Láng László igazgató



Az irgalmasság rendkívüli szentévében
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
számára az irgalmasság rendkívüli szentéve 
valódi kihívást jelentett arra, hogy új, kreatív 
és hatékony módokat keressen felebarátaink 
megsegítésére. Visszatekintve a 2016-os évre 
kijelenthetjük, hogy ennek a kihívásnak 
sikerült megfelelni.
A szervezet valamennyi tevékenységi 
területén – a hátrányos helyzetű gyermekek és 
iatalok számára szervezett szociális-nevelési 
programok, a fogyatékkal élőknek szóló, az 
idősgondozási, továbbá  szociális programjaink 
terén is – sikerült újdonságokkal szolgálni, 
javítottuk szolgáltatásaink minőségén, így 
több embernek, többet és többféle módon 
tudtunk segíteni. 

Sikereket értünk el, de nem egyedül tettük, 
hanem helyi, belföldi és külföldi partnereink 
támogatásával. Jótékonysági és szolidaritási 
akcióink révén a helyi közösség tagjai is 
aktívan hozzájárultak szervezetünk sikeréhez. 
2016-os évi beszámolónknak magába 
kellene foglalnia minden egyes, a Caritas 
szolgáltatásaiban részesülő személy, család,  
a szervezet munkatársainak, valamint a 
tevékenységünket segítő lelkes egyének   
Caritas-hoz fűződő örömeit, kihívásait, 
sikereit, de nehézségeit is. Ez lehetetlen 
lévén, megelégszünk azzal, ami lehetséges: 
miniatűrben megmutatni, mit tettünk, kiért 
és hogyan tettük. 
Tegyünk jót együtt 2017-ben is!



A Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet vállalt küldetésének 
megfelelően segíti a nélkülözőket. Ez 
a támogatás lehet hosszú távú, amikor 
felzárkóztatva  a hátrányos helyzetből 
induló felebarátunkat az képessé válik a 
közösségbe való beilleszkedésre és annak 
aktív, hasznos és értékes tagjává válik. 
Vannak ellenben olyan esetek is, amikor 
azonnali segítségre van szükség. A Caritas 
önkéntesei rendszeresen juttatnak tartós 

élelmiszereket, ruhaneműt, takarót, 
tisztálkodási termékeket azoknak, akiknek 
nincs lehetőségük ezek beszerzésére. 
Hogy azok se veszítsék el a hitüket 
Istenben és egy emberhez méló jövőben, 
akikkel mostohán bánt a sors, a fő egyházi 
ünnepek időszakában a Caritas ízletes, 
meleg ételt oszt a város legszegényebb 
környékein. 2016-ban a szervezet 4328 
segélycsomagot osztott ki rászoruló 
személyeknek és családoknak. 

Segítünk, ahogy és amivel tudunk 

Nevezi László avagy 
közismert nevén: Frédi, 
a Caritas megalapítása 
óta támogatja a szervezet 
tevékenységét. Legyen szó 
meleg étel vagy forró tea 
osztásról a téli időszakban, 
segélycsomagok házhoz 
szállításáról vagy a főbb 
Caritas események szervezése 
és lebonyolítása terén 
nyújtott segítségről, Frédi 
kollégánk mindig elsőként 
van jelen ott, ahol éppen 
szükség van rá. 



Ételt osztottunk, szeretetet és jó szót 
November 19-én Árpád-házi Szent 
Erzsébetre emlékeztünk. 
Délután  3  órakor, a Hildegárda 
templommal szembeni téren, a Szent 
Erzsébet-szobornál gyűltek össze 
mindazok, akik Erzsébet életét és a 
rászorulókhoz való viszonyulását 
követendő példaképnek tekintik. A 
megemlékezés a nélkülözőkért elmondott 
közös imával zárult.
Ezt követően a szatmári szeretetszolgálatok 
főtt ételt és teát osztottak Szatmárnémeti 
több pontján. A Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet önkéntes-csapata a 14-es 
lakónegyedben, a Neajlov sétányon osztott 
paprikás krumplit és teát a nélkülözőknek. 

A Caritas központi irodájának munkatársai 
ezúttal nemcsak az étel kiosztásában, 
hanem a hozzávalók előkészítésében is 
segítséget nyújtottak. Péntek délután a 
szatmárnémeti szociális konyhán gyűltek 
egybe, hogy közösen pucolják meg és 
szeleteljék fel a paprikás krumplihoz 
szükséges burgonyát. 
A szatmári munkaközösség példáját 
a túrterebesi és máramarosszigeti 
kollégák is követték. Túrterebesen tartós 
élelmiszereket osztottak a rászorulóknak, 
míg Máramarosszigeten a helyi római-
katolikus hívekkel együtt meleg ételt 
juttattak azoknak, akiknek a legnagyobb 
szükségük volt rá. 



A Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet szatmárnémeti és nagybányai 
szociális kantinjainak alkalmazottai nap 
mint nap azon munkálkodnak, hogy 
ízletes és tápláló ebédet biztosítsanak 
a szükséget szenvedők számára. A 
meleg étel mellett a konyhát látogató 
személyek, családok rendszeresen 
kapnak alapélelmiszer-csomagokat, 
ezáltal is segítve a megfelelő táplálékhoz 
jutást a nap többi időszakában, valamint 

hétvégéken.
A jövedelemadó 2%-ának átirányítása 
révén 2016-ban a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet összesen 52.279 lejnyi 
adományt gyűjtött be, mely összeget 
teljes egészében szociális étkezdéinek 
finanszírozására fordította. Az adófizető 
lakosok ezen hozzájárulásának 
köszönhetően a Caritas több rászoruló 
számára tudott rendszeresen meleg ételt 
biztosítani. 

A szeretettel készített étel a legízletesebb

HÉTFŐ 
Tárkonyos tyúkhúsleves 

Húsos-tejfölös sült kariol, 
125 g kenyér 

KEDD
Karalábéleves 

Sertésoldalas tarhonyával 
és uborkával, 
125 g kenyér

SZERDA
Gyümölcsleves 

Krumplipaprikás 
kolbásszal és paprikával, 

125 g kenyér

CSÜTÖRTÖK
Zöldségleves csirkeszárnnyal 

Rizs csirkemellel és 
gombaszósszal, 

125 g kenyér

VINERI
Babgulyás 

Tejfölös-túrós puliszka,
125 g kenyér

Heti menü
2016. október 3-7.



Idősen aktívabbak, mint valaha
A népesség elöregedése, valamint 
az egyedülálló idősek folyamatosan  
növekvő száma egy olyan társadalmi 
jelenség, mely az utóbbi évtizedekben 
egyre szélesebb réteget érint, és új 
kihívások elé állította a Caritast is.  
A probléma kezelését a szervezet több 
szinten próbálja meg. Az öregedési 
folyamat lassítását, a nyugdíjba vonulás 
utáni társadalmi elszigetelődést kívánja 
megelőzni az aktív öregedést népszerűsítő 
és támogató idősközpontjai által.
A klubok által kínált programok palettája 
igen széles: a társasjátékoktól (römi, sakk, 
kártya), a kézműves foglalkozásokon 
és a hagyományőrző tevékenységeken 

keresztül a piknikekig és kirándulásokig. 
A búcsúkon való részvétel az egyik  
legkedveltebb kimozdulási lehetőség.  
A Caritas idősklubjait látogató 
nyugdíjasok együtt készülnek a 
hagyományos és a vallásos ünnepekre is. 
A születésnapjukat ünneplőket szintén 
együtt köszöntik. 
A Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet idősközpontjai  a  hétköznapok 
és ünnepi alkalmak során is küldetésüket 
teljesítik: közösséget teremtenek, s 
ezáltal reményt adnak az időseknek, 
aktív életmódra ösztönzik a klubtagokat, 
hiszen együtt minden jobb, az idős évek 
is szebbek. 

Puiu Mircea és Rozalia a 
Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet Reménység 
nappali idősközpontjának 
lelkes tagjai. Kedvenc 
időtöltésük az origami. 
A papírhajtogatás iránti 
szenvedélyüket magukkal 
hozták a klubba is, ahol 
klubtársaiknak is lehetőségük 
van az origami technika 
elsajátítására. A húsvéti 
készülődés időszakában a 
házaspár origami-kosarakat 
készített, amelyek a 
Reménység központ asztalait 
ékesítették. Csodálatos 
alkotások, ugye? 



Új szinten csatlakozunk a világhoz
Az ING Bank által támogatott  
”ConectING = sosem egyedül” program 
keretében a 2016-os év első felében 
számítógép- és internetfelhasználói 
alapkurzusokat szerveztünk idősek 
számára. A tanfolyamon a Caritas 
nagybányai, nagykárolyi és 
szatmárnémeti idősklubjait látogató 
mintegy 70 nyugdíjas vett részt.   A 
tanárok szerepét 17 gimnazista 
önkéntes töltötte be. Minden nap újabb 
kihívásokat és újabb sikereélményeket 
hozott. A programban részt vett idősek 
számtalan új dologgal találkoztak. Az 
az internet révén beszélgettek rég nem 
látott ismerőseikkel, más településen, 

illetve külföldön élő családtagjaikkal. 
Felfedezték a Facebook és a Skype 
világát. A tanulás mindvégig határtalan 
örömöt jelentett a résztvevők számára.  
Egy 70 éves szatmárnémeti úr nagyon 
szeretett volna otthon is gyakorolni, 
de erre nem volt lehetősége. Véletlen 
vagy  nem, de éppen a kurzus indulását 
követő időszakban egy magánszemély 
számítógépet adományozott a Szatmári 
Egyházmegyei Caritas Szervezetnek, mely 
azt az idős úrnak ajándékozta.  
A “ConectING = sosem egyedül” 
program sikeresnek bizonyult, új 
perspektívákat nyitva az idősek előtt és 
megelőzve az időskori elmagányosodást. 



Vigyázunk a közösségünkben élő idősekre
A Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet szatmárnémeti Szent 
Jakab Idősnapközije 1999 óta nyújt 
segítséget abban, hogy a beteg, de még 
mozgásképes idősek szakszerű felügyelet 
mellett, családias hangulatban töltsék 
napjaikat, megelőzve ilyen módon 
az intézménybe kerülést, a családtól 
való elszakítást.  A központ biztosítja 
a mentális és izikai szintentartást, 
az egészségi állapot felügyeletét, a 
gyógyszeradagolást, napi 3 étkezést, 
tisztálkodási lehetőséget, változatos és 
érdekes programokat, valamint a háztól-
házig szállítást Szatmárnémeti területén.  
Minden nap egy sajátos téma kerül 

megbeszélésre (a vallás, az irodalom, a 
művészet területéről, a legfontosabb helyi, 
hazai és nemzetközi hírek, hogyan étkezzünk 
egészségesen vagy hogyan öltözködjünk az 
évszaknak megfelelően stb.)
A Szent Jakab idősnapköziben 
gyakran fordulnak meg látogatók. 
Helyi gimnáziumok iatal önkéntesei 
rendszeresen járnak ide. Beszélgetnek, 
sétálnak az idősekkel, szívesen 
meghallgatják gondjaikat-bajaikat, de 
szép emlékeiket és örömeiket  is. A vallásos 
ünnepekre való készülődés időszakában az 
önkéntesek rendszerint egy kis műsorral 
készülnek - énekelnek, zenélnek, verset 
mondanak, az idősek nagy örömére. 



23 évvel ezelőtt kezdte meg házi betegápoló 
hálózatának kiépítését a Szatmári 
Egyházmegyei Caritas Szervezet. A 
szervezet első házi betegápoló központját 
1994-ben nyitotta meg Mezőpetriben, 
majd az évek során további központokat 
létesített Szatmárnémetiben, Nagybányán 
és Erdődőn 1996-ban, Alsóhomoródon 
1998-ban, Nagykárolyban 1999-ben. A 
máramarosszigeti Caritas betegápoló 
központ 2000-ben kezdte meg működését, 

2007-ben a tasnádi, 2008-ban pedig a 
krasznabélteki. 2015-től Sárközújlakon, 
ettől az évtől kezdve pedig Szatmárhegyen 
és Felsővisón is elérhetőek a Caritas házi 
betegápolási szolgáltatásai. Jelenleg 12 
központot foglal magába a Caritas házi 
betegápolói hálózata, és mivel ezek a 
környező településeket is ellátják, így 
összesen 37 Szatmár és Máramaros 
megyei településen biztosít otthoni 
beteggondozást a Caritas.

Házi betegápolás 37 településen 

Petcaș Angéla 20 éve, az 
intézmény megalapítása  
óta dolgozik a Caritas 
erdődi Szent Mária házi 
betegápoló központjában. 
Govor Kinga ápolónővel 
együtt 45 beteget látnak el 
nap mint nap. A munkanap 
reggel 7 órakor indul és 
este fél 9 táján végződik 
hétköznapokon, kivételt 
nem képeznek a hétvégék 
sem. Napsütésben, esőben, 
hóban, szélben a központ 
alkalmazottai rendületlenül 
teljesítik feladatukat. 
„Kérést kikosarazni? Soha.” – 
mondja Angéla.



Minden gyermeknek joga van egy jobb élethez
A Caritas gyermek és ifjúsági programjait 
illetően, a legnagyobb erőfeszítések 
a hátrányos környezetből származó 
gyermekek és fiatalok felzárkóztatására 
és integrációjára irányulnak.  
“A szatmári és máramarosi régióban 
élő romák és más szociálisan hátrányos 
helyzetű csoportok életkörülményeinek 
javítása” elnevezést viselő projekt 
célcsoportja az erdődi, nagybányai és 
túrterebesi roma közösségek. A Szatmári 
Egyházmegyei Caritas Szervezet 
partnerként vesz részt a projektben 
a svájci Caritas és a kolozsvári Roma 
Közösségek Erőforrás Központja 
mellett. A projekt 2014 januárja és 2017 
decembere között kerül gyakorlatba 
ültetésre. 
A 2016-os esztendőben mintegy 700 
személy részesült a projekt keretében 
nyújtott szolgáltatások előnyeiben. 
478 személy vett részt az oktatási 
programokon. 33 felnőtt tanult meg 
írni-olvasni és sajátította el a román 
nyelv alapjait. 29 személy munkába állt.  
Az egészséggel kapcsolatos egyéni 
és csoport tanácsadáson összesen 
475 személy jelent meg. 164 személy 

kapott segítséget orvosi szolgáltatások 
igénybe vételéhez. 96 gyermek kapta 
meg a kötelező védőoltásokat. 270 
személy használta tisztálkodás céljából 
a központok zuhanyzóit, valamint élt a 
lehetőséggel, hogy ott mossa ki ruháit.    
52 várandós nő és 20 újszülött 
anyuka egészségi állapota került 
monitorizálásra. Túrterebesen a romák 
által lakott zónára is kiterjesztették 
az ivóvíz és csatornahálózatot, 
ilymódon 60 család jut tiszta vízhez.  
Mindhárom érintett közösségben helyi 
kezdeményező csoportok, valamint 
fiatalokból álló akciócsoportok 
létesültek. 
2016-ban a projektben résztvevő csapat 
tagjai (óvónők, tanítók, pszichológusok, 
az állami oktatásban dolgozó tanárok, 
szociális munkások és közösségi 
közvetítők) számára 6 képzési tömböt 
tartottak külföldi trénerek. 
A projekt keretében nyújtott 
szolgáltatások által biztosított 
előnyökben közvetlenül részesült 700 
személyen  kívül a projektnek ennél 
sokkal nagyobb számú közvetett 
kedvezményezettje volt. 



“A szatmári és máramarosi 
régióban élő romák és 

más szociálisan hátrányos 
helyzetű csoportok 

életkörülményeinek javítása”

A projektben résztvevők:
Svájci Caritas,

Roma Közösségek Erőforrás 
Központja, Kolozsvár,

Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet 

A projekt társ-finanszírozása: 
a svájci-román együttműködési 
program keretében valósul meg

Célcsoport: 
az erdődi, túrterebesi és 

nagybányai roma közösségek

A projekt célja: 
a roma közösségek nevelési, 

közösségfejlesztési és 
egészségügyi programok által 

való felzárkóztatása.



Gyermek és családnevelés
A COFA (Család és Gyermek) program a 
Neumayer Stitung inanszírozásával 2016 
júniusa és 2017 júniusa között megvalósuló 
projekt. Célcsoportja a Caritas Barátság Házát 
látogató kisiskolások és azok családtagjai, akik 
közös, nevelő és ugyanakkor szórakoztató 
foglalkozásokon vesznek részt. A projektnek 
van elméleti része, melynek keretében olyan 
témák kerülnek ismertetésre és megbeszélésre, 
mint az egészséges táplálkozás, tisztálkodás, 
nevelés erőszak nélkül, élet TV nélkül stb., 
valamint gyakorlati része, mely olyan közös 
szülő és gyermek által végzett aktivitásokra 
biztosít lehetőséget, mint a virágültetés,  
sütés-főzés stb.  
A programnak köszönhetően gyermekek és 

szüleik értékes pillanatokat tölthetnek együtt, 
a szülők javíthatják szülői kompetenciáikat, 
pozitív nevelési módszereket gyakorolhatnak 
be a központ szakembereinek támogatásával, 
aktívan részt vesznek a gyermek 
fejlesztését megcélzó tevékenységekben.  
Csak néhány a számtalan közös aktivitás 
közül: sütemény, befőtt, savanyúság készítése, 
tisztálkodás és gyermekgondozás témájú 
workshopok, nevelő és szórakoztató játékok, 
bábszínház előadás és moziilm megtekintése, 
kirándulás a nagyváradi állatkertbe és a zsibói 
botanikus kertbe. 
A Barátság Háza szakemberei szerint a projekt 
eredményei már láthatóak, így minden esély 
megvan arra, hogy az sikeres legyen.  



A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
által működtetett túrterebesi Tours-i Szent 
Márton közösségi központ az Erdélyi Kárpát 
Egyesülettel együttműködve szeptember 1. 
és november 30. között valósította meg a 
„Tematikus park Túrterebesen” elnevezésű 
projektet, melyet a szatmári Rotary Klub 
inanszírozott. 
A tematikus park kialakításának főbb 
mozzanatai a következők voltak: először 
előkészítették a talajt; ezután megtörtént 
a terep füvesítése; majd kirándulást 
szerveztek az erdőbe, hogy megigyeljék a 
különféle bokrokat és cserjéket természetes 
környezetükben, s ilyen módon el tudták 
határozni közösen, milyen növényeket 

lehet a tematikus parkba ültetni; az 
elültetett fákat azonosító, a tanösvényt 
pedig információs táblákkal látták el. Végül 
madáretetőket készítettek, és kihelyezték 
azokat a parkba.
A projekt célkitűzése a központot látogató, 
hátrányos szociális közegből származó 
95 iskolás és 7 iatal környezettudatos 
nevelése, továbbá 10 iskolás és 7 iatal 
gyakorlati készségeinek fejlesztése, a 
tematikus park kialakításában való aktív 
részvételük révén.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                              

Tematikus parkot létesítettünk Túrterebesen



Mindenkinek becsengetnek majd
A Szatmári Egyházmegyei Caritas 
Szervezet partneri minőségben vesz 
részt a “Mindenkinek Becsengettek! - 
koragyermekkori intervenció és iskolai 
együttnevelés integrált gyakorlati 
protokollja a fogyatékkal élőkért” elnevezésű 
Erasmus+ pályázatban a  nyíregyházi 
Down Egyesülettel és a szlovákiai Centrum 
Libertával közösen. 
A pályázat november 28-án megtartott 
nyitókonferenciáján a Szatmár megyei 
tanügyi intézmények betekintést nyerhettek 
a projekt célkitűzéseibe, valamint 
megvalósításának tervezett módjába. 
Az eseményen részt vevő pedagógusok 
lehetőséget kaptak arra, hogy csatlakozzanak 

a projekthez, amennyiben szeretnének 
befogadni  az osztályba, csoportba  egy  a 
Caritas szakembere  által kísért sajátos 
nevelési igényű gyereket, összesen 10 
alkalommal, és hajlandóak együttműködni 
a gyógypedagógusokkal ezen gyerekek és a 
többségi gyerekek közös tevékenységeinek 
megtervezésében és lebonyolításában, illetve 
egy, a záróünnepségen bemutatásra kerülő 
produkció/alkotás létrehozásában. 5 és 10 
év közötti sajátos nevelési igényű gyerekek 
befogadásáról van szó. 
A projekt hosszú távú célja a koraintervenciós 
terápiában részesült speciális nevelési 
igényű gyermekek óvodai/ iskolai többségi 
közösségekbe való integrálása.



Különleges nap különleges gyerekeknek
Június 25-én a Szatmári Egyházmegyei 
Caritas Szervezet Szent József 
rehabilitációs központja különleges 
gyermeknapot szervezett. Az 
esemény a Borókagyökér Egyesület 
és a szatmárnémeti DRÄXLMAIER 
Group támogatásával valósult meg.   
A rendezvény során számos, érdekesebbnél 
érdekesebb tevékenység várta a 
résztvevőket, készithettek  szélmalmokat, 
papirsárkányt, medálokat imóból, fonott 

karkötőket, zászlót a résztvevő gyermekek 
kezeinek lenyomatával, szőhettek szőnyeget, 
süthettek kürtőskalácsot. 
Az eseményen az intézmény 
kedvezményezettjei mellett óvodai 
csoporttársaik és óvónőik is részt vettek. 
A különleges gyermeknap lehetőséget 
biztosított a szülők és  terapeuták számára 
arra, hogy jobban megismerjék egymást, a 
gyerekek számára pedig egy felejthetetlen 
élményekben gazdag boldog napot jelentett. 



Célunk az önálló, örömökben gazdag élet
Az alsóhomoródi Gyöngy Ház munkatársai 
és kedvezményezettjei számára a 2016-
os év rengeteg megvalósítást hozott.  
A hagyományos tevékenységek mellett: 
kertészkedés, agyagozás, szövés, dísztárgyak 
készítése, a központot látogató sérült felnőttek 
az állatgondozás területén is tapasztalatot 
szerezhettek. A nemrégiben beszerzett 
csirkéket és sertéseket ugyanis ők látják el. Az 
állatgondozás nagy felelősséggel jár, hiszen 
érző lényekről van szó, ezért kiváló lehetőség 
ez gondozóik számára, hogy hozzászokjanak a 
rendszeres munkához, megvalósítsák kitűzött 
céljaikat még akkor is, ha nehézségekbe 
ütköznek.  
A Gyöngy Ház az évek folyamán igazi 

közösséget hozott létre. A központba járó sérült 
felnőttek együtt ünneplik születésnapjukat, 
együtt készülnek a vallásos ünnepekre. Az 
egyéni sikert a csoport sikereként élik meg. 

Sikeres munkába állás
S. D.-t, a központ egyik 39 éves 
kedvezményezettjét egy szatmárnémeti  cég 
takarítónőként alkalmazta ez év májusában.  
A középsúlyos értelmi sérült S.D. 2005 óta 
jár rendszeresen a Gyöngy Házba. Kitartó 
munkával és szakember segítségével sikerült 
megértenie a tisztaság és a rend fogalmát, és 
elsajátítania a helyes takarítás módszereit. 
Alkalmazója nagyon elégedett S. D. 
munkájával. 



A Caritas valamennyi tevékenységi 
területén lelkes iatal önkéntesek segítették 
a szervezet munkáját. 2016-ban a 
Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
programjaiban mintegy 530 önkéntes vállalt 
részt. 
Új önkéntesek toborzását tűzte ki célul 
a “Szociális szolgáltatások regionális 
önkéntes-hálózata  Bihar, Szatmár és Szilágy 
megyékben (VOLO)” elnevezést viselő 
projekt, melyben partneri minőségben 
veszünk részt a nagyváradi Caritas 
Catolica mellett. A 2016 februárja és 2017 
júliusa között zajló projekt a svácji-román 
együttműködési program keretében  
valósul meg.  A VOLO lehetőséget nyújt az 

önkéntesség iránt érdeklődők számára, hogy 
online választhassanak a különböző önkéntes 
lehetőségek közül, ezáltal olyan akciókban 
részt vállalva, amelyek egyéniségükhöz, 
érdeklődési körükhöz legközelebb állnak.  
A program keretében zajló “Fiatal 
önkéntesek karavánja” elnevezésű  akció  
célja gimnazista iataloknak az önkéntesség 
fogalmával való megismertetése, 
valamint önkéntesek toborzása. 
A X. Jótékonysági Maratonon és az 
“Egymillió csillag” szolidaritási akció, 
továbbá a “Karácsonyi jótékonysági vásár” 
alkalmával számos, a VOLO program révén 
toborzott önkéntes segítette a szervezők 
munkáját.                                                                                                                                                                                                                                              

Légy önkéntes, avagy tégy jót, mert jó



Jubileumi Jótékonysági Gyalogmaraton
Szatmár megye legnagyobb szolidaritási 
eseményére június 11-én, szombaton került 
sor. Mint minden alkalommal, a  gyaloglás 
ezúttal is nemes cél érdekében történt. 
Az irgalmasság rendkívüli szentévének 
jegyében az idei rendezvény a nélkülöző 
embertársaink iránti szolidaritás erősítését 
tűzte ki célul, valamint lehetőséget biztosított 
minden egyes szociálisan érzékeny szatmári 
lakosok számára, hogy segítsen a szükséget 
szenvedőkön.  

Idén 6 kilométert gyalogoltunk le együtt az 
Aquastar Aquaparkig.   
Az esemény fő támogatója ezúttal is az 
Autonet volt, amely 20000 lejt adományozott 
a Caritas nélkülözőket segítő programjaira 
és akcióira. A résztvevők közvetlenül is 
támogathatták a maratont, egy jelképes 
részvételi díj beizetése által.  
A 2016-os jubileumi Jótékonysági Maraton 
keretében 440-en gyalogolták le a távot a 
Caritas munkatársaival együtt. 



A szatmári egyházmegye négy településén: 
Szatmárnémetiben, Nagykárolyban, 
Nagybányán és Máramarosszigeten az 
idősek iránti szolidaritás jelképeként 
egyidőben lobbantak lángra október 
14-én a mécsesek az “Egymillió csillag” 
elnevezésű nemzetközi akció keretében.  
A szatmárnémeti rendezvényt Nm. Ft. 
Schönberger Jenő püspök nyitotta meg 
kihangsúlyozva, hogy bár számtalan ember 
szívében ott lakozik az irgalmas szeretet, azt fel kell 

ébreszteni. Az „Egymillió  csillag” szolidaritási 
akció célja éppen ez – a szenvedő embertársunk 
iránti szeretet lángjának felélesztése. A 
meggyújtott mécsesek az összetartozást 
jelképezik és annak érzetét erősítik – mondta 
a püspök, majd hozzátette, hogy mindenki 
szükséget szenved – az is, akinek segítenek, és az 
is, aki segít, így egészítjük ki egymást.
Beszéde végeztével a püspök jelképesen 
meggyújtotta a szolidaritás lángját. Példáját a 
délután folyamán több százan követték.

Újra felragyogtak a szolidaritás mécsesei



Karácsonyi jótékonysági vásár
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 
december 7. és 16. között karácsonyi 
jótékonysági vásárt szervezett, melynek 
keretében a segíteni vágyó szatmáriak 
önkéntesek által készített dísztárgyakért cserébe 
adományokat adhattak.
A dísztárgyak: mécsesek, mécsestartók és 
karácsonyfa gömbök készítésébe november 
folyamán több szatmárnémeti tanintézmény 
részéről is bekapcsolódtak önkéntesek, 
így a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumból,  
a Református Gimnáziumból, a   Ioan  
Slavici  Főgimnáziumból, a Gheorghe 
Dragoș Gazdasági Iskolaközpontból. 
A diákok a rendelkezésükre bocsátott 
alapanyagokból egyéni ízlésük és fantáziájuk 

alapján alkothattak, éppen ezért a tanulók 
nagyon élvezték a foglakozásokat.  
A jótékonysági vásár négy szatmárnémeti 
helyszínen folyt:  a  Retro Babám  
könyvesboltban, a New York kávézóban, a 
Shambala tea- és könyvesházban, valamint 
a Biopontban. A partnerek visszajelzéseiből 
kiderült, hogy a szatmáriak értékelték az 
önkéntesek munkáját, és tetszéssel fogadták 
lelkes tevékenységük eredményét is: az egyedi 
karácsonyi díszeket.
A jótékonysági vásár keretében összegyűlt 
adományokból a Caritas összesen 100 
kisnyugdíjas, többgyerekes, nehéz anyagi 
körülmények között élő szatmári családot 
ajándékozott meg ünnepi élelmiszercsomaggal. 



Szociális szolgáltatások* és a kedvezményezettek száma

*A 197/2012-es számú, a szociális szolgáltatások minőségének biztosítására vonatkozó törvény alapján akkreditált szociális szolgáltatások

Nappali központok gyerekeknek: családban élő gyermekek, családjuktól elszakított 
vagy a szülőktől való elszakítás veszélyének kitett gyermekek

1. Don Bosco nappali központ, Szatmárnémeti  ................................................................................................40                
2. Barátság Ház nyitott szociális központ, Szatmárnémeti.................................................................................89             
3. Integretto központ, Erdőd................................................................................................................................149         
4. Tours-i Szent Márton közösségi központ, Túrterebes..................................................................................104
5. Assisi Szent Ferenc közösségi központ, Nagybánya.....................................................................................246
6. Nappali központ speciális szükségletű gyermekek számára, Nagykároly....................................................24
7. Nappali központ speciális szükségletű gyermekek számára, Nagybánya....................................................16
8. Szent József rehabilitációs központ, Szatmárnémeti.....................................................................................121
9. Rehabilitációs központ, Nagykároly..................................................................................................................53

Sérült felnőttek heti foglalkoztató központja 

10. Gyöngy Ház integrációs foglalkoztató központ, Alsóhomoród..................................................................42

Nappali központok idősek számára

11. Szent Jakab idősnapközi, Szatmárnémeti.......................................................................................................28
12. Reménység nappali idősközpont, Szatmárnémeti......................................................................................124
13. Nappali idősközpont, Nagykároly...................................................................................................................44
14. Nappali idősközpont, Túrterebes....................................................................................................................20
15. Nappali idősközpont, Nagybánya....................................................................................................................51
16. Nappali idősközpont, Máramarossziget.........................................................................................................35



Szociális szolgáltatások* és a kedvezményezettek száma

*A 197/2012-es számú, a szociális szolgáltatások minőségének biztosítására vonatkozó törvény alapján akkreditált szociális szolgáltatások

Otthoni betegápolási szolgáltatások idős, sérült, önmagukat ellátni nem képes 
személyek számára 

17. Szent Hildegárda házi betegápoló központ, Szatmárnémeti.....................................................................423
18. Szent Terézia házi betegápoló központ, Nagykároly.....................................................................................75
19. Szent Erzsébet házi betegápoló központ, Mezőpetri....................................................................................56
20. Szent Rita házi betegápoló központ, Tasnád..................................................................................................87
21. Kiwanis házi betegápoló központ, Alsóhomoród.........................................................................................42
22. Szent Mária házi betegápoló központ, Erdőd................................................................................................65
23. Szent Ágoston házi betegápoló központ, Krasznabéltek..............................................................................65
24. Szent Barbara házi betegápoló központ, Nagybánya..................................................................................134
25. Szent Károly házi betegápoló központ, Máramarossziget..........................................................................120

Nappali központok a szükséget szenvedő személyek támogatására és segítésére 

26. Szent Pál nyitott szociális központ, Szatmárnémeti...............579 (diák) + 530 (önkéntes) + 524 (VOLO)
27. Szociális és szakmai integrációs forrásközpont, Szatmárnémeti..............................................................359
28. Szociális és szakmai integrációs forrásközpont, Nagykároly.....................................................................169

Az elszegényedés veszélyének kitett személyek számára ételt készítő és osztó központok

29. Szociális konyha, Szatmárnémeti....................................................................................................................66
30. Szociális konyha, Nagybánya...........................................................................................................................52

Kedvezményezettek száma 2016-ban összesen....................................................................................4532



A bevételek és kiadások szerkezete 2016-ban 
A bevételek szerkezete

Adományokból
A tagok hozzájárulása révén
Helyi költségvetési támogatásokból
Állami költségvetési támogatásokból
A Megyei Egészségügyi Biztosítótól
Pályázatok révén
Szponzorizálásból
Egyéb bevételek
Gazdasági tevékenységből 

A kiadások szerkezete

Oktatási programok 
Támogató és intervenciós programok
Házi betegápoló központok
Programok fogyatékkal élőknek
Idősgondozási programok
A gazdasági tevékenységgel járó kiadások



Ausztria
Arbeitskreis „Alle Welt”- Römisch-katholische Pfarre, 
Neumarkt an der Ybbs
Caritas der Diözese Innsbruck
Caritas Lager Nord, Wien
Caritas Österreich, Wien
Caritas Rundum Zuhause betreut, Wien
Eine Welt - Oberösterreichische Landlerhilfe, Linz
Erste Stitung,Wien
H. Stepic CEE Charity
Kiwanis-Club Schwaz
Landschatliche Pfarre Mariahilf, Innsbruck
ORA International, Schärding
Pfarre „St. Barbara”, Schwaz
Römisch-katholische Pfarre „Maria Himmelsfahrt”
Römisch-katholische Pfarre Dürnstein
Römisch-katholische Pfarren der Diözese Innsbruck, Igls, 
Inzing, Ötztal-Bahnhof
Rotes Kreuz, Wien,Linz, Mödling
„Rumänienhilfe” Schärding
Schule Hippach, Zillertal
Schule Johannes Messner
Sozialdienst Hitzing
Stefan Moser

Németország
Aktion „Kleiner Prinz”, Warendorf
Anne Klar

Caritas Witten
Caritasverband der Diözese Augsburg
Caritasverband der Diözese Köln
Caritasverband der Diözese Passau und römisch-katholische 
Pfarren der Diözese Passau
Caritasverband der Erzdiözese Paderborn
Caritasverband für den Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald e. V., Freiburg
„Dr. Elisabeth von Witzleben” Stitung, Wolfenbüttel
Evangelische Kirchengemeinde Dauborn und 
Kolpingfamilie, Obererbach
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Rieden
Familie Gerdes
Familie Schott, Wolfenbüttel
Familie Wewer
Familienzentrum St. Cyriakus, Erwitte-Horn
Freundeskreis Satu Mare, Wolfenbüttel
Hüttis Balkanhilfe e.V. , Verl 
Internationales Hilfswerk “
Josef Stutika
Jugendamt BDKJ – Passau
Katholische Kirchenstitung Bibergau, „Rumänienhilfe”
Katholische Pfarrei St. Antonius, Essen
Kindermissionswerk Aachen
Kolpingfamilie Alhorn, Großenkneten
Kronen Apotheke, Dinslaken
Lions Club, Töging
Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu, 
Münster- Hiltrup
„Polenhilfe” Coesfeld
Renovabis, Freising
Römisch-katholische Pfarre „St. Laurentius”,  Mühldorf am Inn
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Römisch-katholische Pfarre „St. Pankratius”, Anröchte
Römisch-katholische Pfarre „St. Vitus”, Löningen
Römisch-katholische Pfarren „St. Antonius” 
und „St. Joseph”, Essen-Horst
Römisch-katholische Pfarren „St. Franziskus” 
und „St Barbara” , Ibbenbüren/Recke
Römisch-Katholische Pfarrgemeinde St. Willibrord, 
Herzogenrath
Rumänienhilfe Argenbühl, Eglofs, Kempten, Weitnau
Rumänienhilfe Bad Krozingen
Rumänienhilfe Emmerting e.v.
Rumänienhilfe Herzogenrath-Merkstein
Rumänienhilfe Karl, Dettelbach-Biebergau
Rumänienhilfe Oldenburg, Hamburg und Saig
Rumänienhilfe Töging
Rumänienhilfe Wellingholzhausen, Melle
Sanitäts-und Auslandsdienst e.V., Rahden
Schule Ludgeri, Mettingen
Schule Peter-Räuber, Wolfenbüttel
Stadt Wolfenbüttel
Stitung Neumayer, Oldenburg
Stitung Wilhelm Oberle, Staufen
Münsterische Kinder-Stitung Sumser, Münster
Verein für mehr Humanität und Frieden, Peterswörth
Verein von uns, für Kinder - Dietfurt e.V.
Werner Behringer

Magyarország
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
Artemisszió Alapítvány, Budapest
AutPont Alapítvány, Békéscsaba
DélUtán Alapítvány, Budapest

Down Alapítvány, Nyíregyháza
Értelmiségi Idősek Klubja, Nyírbátor
Magyarországi Máltai Szeretetszolgálat
Nemzetközi Sot Federáció
Sot Alapítvány
Magyarmecskei Általános Iskola

Más országok
Caritas Bozen, Italien
Caritas College of Social Work, Olomuc, Česká republika
Caritas Luzern, Schweiz
Centrum Liberta, Szlovákia
Katolická Charita Hradec Králové, Česká republika
Kloster St. Ursula, Schweiz
Osteuropahilfe - Triumph des Herzens, Einsiedeln
Pfarrcaritas Gries, Italien
Römisch-katholische Pfarre „St. Augustin”, Bozen, Italien
Sot Tulip, Holland
Stitung „Sonnenblume, Hofnung”, Schweiz
Ursula Leumann, Schweiz

Románia
Asociația “Sf. Benedict” pentru copiii autiști
Asociația „Stea” Satu Mare
Asociația Consult Scolari
Asociația Formare Studia, Iași
Asociația Langdon Down Transilvania
Asociaţia Multisalva, Satu Mare
Asociația pentru Relații Comunitare, Cluj Napoca
Auto AB Acquisitions Satu Mare
Autonet Import SRL
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap



Caritas Alba Iulia
Caritas Catolica Oradea
Carmangeria Weinberger
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Maramureș
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Satu Mare
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Cluj Napoca
Congregația Surorilor Piariste, Carei
Consiliile Locale Ardud, Baia Mare, Beltiug, Carei, 
Dorolț, Homoroade, Petrești, Turulung, Satu Mare  
și Sighetu Marmației
Consiliul Județean Maramureș
Consiliul Județean Satu Mare
Country Sofa SRL
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Maramureș
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Satu Mare
DRM Dräxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL
Europrod SA
Exclusiv SRL
Filarmonica „Dinu Lipatti”, Satu Mare
Fundația ‘’Lăcrămioara’’ Carei
Fundația Hans Linder, Satu Mare
Gama&Gama SRL
Inspectoratul Județean de Poliţie Maramureș
Inspectoratul Județean de Poliţie Satu Mare
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale  
şi Persoanelor Vârstnice
Neptun Company SRL
Primăria Satu Mare
Radical SRL
Secondtextiliasam 2010 SRL
Serviciul de Ajutor Maltez, Satu Mare, Baia Mare
Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare
Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare
Sodexho Pass Romania SRL
Stela Maris, Carei
Weingut Brutler & Lieb SRL

Médiapartnerek
Allgemeine Deutsche Zeitung
City Rádió
Duna TV
Gazeta de Nord-Vest
Informația Zilei, ITV
Jurnalul de Nord Vest
Mária Rádió
MTVA
Nord-Vest TV
Radio România Cluj
Radio Transilvania
Satu Mare News
Satu Mare Online
Szatmár.ro
Szatmári Friss Újság
TV1 Satu Mare
Vasárnap
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Elérhetőségeink:
440061 Szatmárnémeti
Lükő Béla utca 15. szám
Tel: (0040) 261 710 464
Fax: (0040) 261 712 011
E-mail: caritas@caritas-sm.ro
Web: www.caritas-satumare.ro
Facebook: caritasdiecezasatumare




